ChristenUnie Neder-Betuwe
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen.
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij
inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de
overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat
christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Neder-Betuwe.
Iedereen in onze gemeente kan daaraan bijdragen, hoe klein dat soms ook is.
Doe met ons mee !!

Wat écht telt
Ieder mens is uniek en waardevol. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee! De
ChristenUnie is overtuigd van de waarde van kleine gemeenschappen waarin mensen samen tot
bloei komen. Wat voor de ChristenUnie écht telt is dat elke inwoner kan bijdragen aan de NederBetuwse samenleving. Hoe groot of hoe klein die bijdrage dan ook is. Bijdragen kun je door elkaar te
helpen. Als lokale Christelijke partij willen we recht doen aan de schepping, recht doen aan mensen
die hulp nodig hebben en recht doen aan een waardevolle milieubewuste lokale economie.
Rechtvaardige regels zijn nodig. Maar ook ruimte voor oplossingen op maat. Daarom zet de
ChristenUnie zich in voor een samenleving waar we samen knokken voor wat écht telt.

Concrete punten die tellen:
Bestrijden van eenzaamheid onder ouderen en jongeren
Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers
Samenwerken met inwoners om mooie initiatieven te realiseren
Ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen en te innoveren
Bevorderen van werkgelegenheid: iedereen kan meedoen
Investeren in een schoner milieu en alternatieve energieopwekking
De zorg dichtbij en toegankelijk organiseren
Een nieuw dorpshuis voor Dodewaard
Bouwen in elk dorp
Goede en voldoende huisvesting voor onze scholen.
Ontsluiting van het Agro Business Centrum d.m.v Randweg Opheusden
Leefbare en aantrekkelijke dorpskernen

Meer lezen over de ChristenUnie Neder-Betuwe?
Kijk dan op de website van deze partij: Nieuws - ChristenUnie Neder-Betuwe
Of op de Facebookpagina van deze partij: facebook.com/CUNederBetuwe.

